
EgyEtlEn, hat EmbEr maradványaiból összEvarrt 
holttEstEt találnak Egy londoni lakásban.

Az áldozatot Rongybabának nevezik el. Ki követhette el 
ezt a borzalmat? Van-e összefüggés a bizarr eset és a pár évvel 

korábbi gyilkosságsorozat közt, amely miatt William „Wolf” 
Fawkes nyomozót kényszergyógykezelésre ítélték?

William és társa, Emily Baxter őrmester nyomozását levakarha-
tatlan sajtóhiénák hada követi – a „Rongybabás gyilkos” eköz-

ben bestiális listát küld a vérszagra gyűlő újságíróknak:
hat ember neve szerepel rajta és a meggyilkolásuk 

tervezett időpontja…
Mi kapcsolja össze a hat áldozatot?

Miközben Wolfék versenyt futnak az idővel, 
a gyilkos valahol a közelben lapul…

Daniel Cole váratlan fordulatokban bővelkedő thrillerét eddig
30 nyelvre fordították le. Ahogy Jo Nesbø vagy Stieg Larsson 

regényei, a Rongybaba is kitörölhetetlen nyomot hagy
az olvasóban. Folytatás 2018-ban!  
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„Áruld hát el, ha te vagy az ördög,  
akkor én mi vagyok?”
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PROLÓGUS

2010. május 24., hétfő

Samantha Boyd átbújt az ingatag rendőrségi kordon alatt, 
és felnézett az igazság istennője, Justicia szobrára, amely 
London hírhedt bírósági épülete, az Old Bailey tetején állt. 
Az eredetileg az erő és a tisztesség szimbólumának szánt 
alakot Samantha most annak látta, ami valójában volt: il-
lúzióit vesztett, kétségbeesett nőnek, akit csak egy hajszál 
választ el attól, hogy levesse magát a magasból. A világ 
más tájain bekötött szemmel ábrázolták az istennőt, itt 
azonban találóan elhagyták a kendőt, mivel „az igazság 
vak” naiv elképzelés volt, főleg a rasszizmust és rendőrségi 
korrupciót is felvonultató ügyekben.

A környező utakat és metróállomásokat lezárták az épü-
let előtt tábort verő újságírók miatt, akik abszurd, közép-
osztálybeli nyomornegyeddé varázsolták Londonnak ezt 
a forgalmas belvárosi területét. Üres, Marks & Spencer és 
Pret A Manger logóval ellátott élelmiszeres zacskók he-
vertek szétszórva a földön. Dizájnerhálózsákokat tekertek 
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össze az elektromos borotvák zúgásának hangjára, miköz-
ben egy férfi impozáns úti vasalójával igyekezett leplezni, 
hogy ugyanabban az ingben-nyakkendőben aludt.

Samantha kissé feszélyezve érezte magát, miközben 
keresztülvágott a tömegen. Késésben volt, és megizzadt 
a hatperces séta alatt a Chancery Lane-ről, platinaszőke 
haját pedig húzta a csat, amellyel feltűzte, ráadásul a célját 
sem érte el vele. Hiába próbálta elváltoztatni a külsejét, 
a sajtó már az első nap beazonosított mindenkit, akinek 
köze volt a perhez. Mostanra, a negyvenhatodik napra, 
Samantha arca már a világ összes jelentősebb napilapjá-
ban szerepelt. Egyszer még a rendőrséget is ki kellett hív-
nia, amikor egy különösen kitartó riporter kensingtoni 
otthonáig követte, majd nem volt hajlandó távozni. Nem 
akarta magára vonni a figyelmet, ezért lehajtott fejjel ha-
ladt tovább.

Két kacskaringózó sor állt a Newgate Street kereszte-
ződésénél, az egyik az ott felállított néhány – és látha-
tóan nem elegendő – mobil vécéhez, a másik a Starbucks 
elárusítókocsijához. Samantha a két sor között ingázók 
közé került, ezért kénytelen volt a bíróság egyik kevésbé 
forgalmas, rendőrök által őrzött oldalbejáratát választani. 
Amikor véletlenül belegyalogolt az ott készülő tucatnyi 
fénykép és filmfelvétel egyikébe, egy alacsony nő dühösen, 
japánul ripakodott rá.

Az utolsó nap, emlékeztette magát Samantha, maga 
mögött hagyva a számára érthetetlen szitkozódást. Már 
csak nyolc óra, és az élete visszatérhet a normális kerék-
vágásba.
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Az ajtónál egy ismeretlen rendőr megvizsgálta Saman-
tha iratait, majd végigmentek a mostanra már megszokottá 
vált beléptetési procedúrán: bezárta egy szekrénybe a sze-
mélyes tárgyait, elmagyarázta, hogy nem tudja lehúzni az 
ujjáról a jegygyűrűjét, bármennyire visít is a fémdetektor, 
aggódott a motozás során az izzadságfoltok miatt, majd 
végigment a jellegtelen folyosókon, és elfogyasztott egy 
csésze langyos instant kávét a másik tizenegy esküdttel.

A felfokozott, világméretű médiafelhajtásnak és a Sa-
mantha házánál történt incidensnek köszönhetően az a 
példa nélküli döntés született, hogy az esküdteket elkülö-
nítik, ami általános felhördülést keltett, mivel a szállodai 
számlák több tízezer fontot emésztettek fel az adófizetők 
pénzéből. Majdnem két hónap elteltével a reggeli beszél-
getések többnyire ugyanazon témák körül forogtak: a ké-
nyelmetlen szállodai ágyak okozta derékfájás, az egyhangú 
koszt, valamint a panaszkodás a leginkább hiányzó dolgok 
miatt, mint feleség, gyerek és a Lost következő epizódja.

Amikor a teremszolga végül értük jött, a feszült csön-
det leplező felszínes csevegés abbamaradt. Az esküdtszék 
elnöke, egy Stanley nevű idősebb férfi, akit a többiek vá-
lasztottak meg – leginkább azért, mert a megszólalásig 
hasonlított Gandalfra –, lassan felállt, és bevezette őket a 
tárgyalóterembe.

Az 1. sz. tárgyalóterem vitán felül a világ egyik legis-
mertebb tárgyalóterme, kizárólag a legkomolyabb bűncse-
lekmények kaphatnak helyet benne: az idők során olyanok 
feleltek itt számottevő bűneikért, mint Crippen, Sutcliffe 
vagy Dennis Nilsen. Mesterséges fény áradt be egy jókora 
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katedrálüveg ablakon, megvilágítva a terem sötét faburko-
latát és zöld bőrkárpitját.

Miközben Samantha elfoglalta szokásos helyét az es-
küdtszék első sorában, a vádlottak padjához legközelebb 
eső széken, hirtelen úgy érezte, hogy saját tervezésű fehér 
ruhája mégis túl rövid az alkalomhoz. Az ölébe tette a 
mappáját, miközben leült mellé az az élvhajhász vénember, 
aki az első napon kis híján letaposott valakit, csak hogy 
minél közelebb kerülhessen hozzá.

Az amerikai filmekben látott tárgyalótermekkel ellen-
tétben, ahol az elegánsan felöltözött alperes egy asztalnál 
ül az ügyvédeivel, az Old Bailey-n a vádlottnak egyedül 
kellett farkasszemet néznie a fenyegető teremmel. Az ala-
csony, ám szembeötlő üveglapok, amelyek az emelvényen 
álló vádlottak padját körülvették, csak tovább hangsú-
lyozták azt a ki nem mondott vélekedést, hogy az illető 
veszélyt jelent a teremben ülő többi emberre.

Bűnös, amíg ártatlansága be nem bizonyosodik.
Közvetlenül a vádlottak padjával szemben, Samanthától 

balra volt a bírói pulpitus. A középen álló szék fölött a ki-
rályi címerhez erősítve aranyozott kard lógott, ez volt az 
egyetlen üresen maradt hely az egész per során. A bírósági 
jegyző, a védelem, illetve a vád csapata a terem közepén 
kapott helyet, míg a helyiség másik végében álló karzat 
zsúfolásig megtelt elszánt és kialvatlan nézőkkel, akik az 
újságírókkal együtt az utcán vertek tábort, hogy biztosítsák 
helyüket ennek az egyedülálló pernek az ítélethirdetésén. 
A terem hátsó részén, a karzat alatt megbúvó padokon ültek 
azok, akiknek csak mellékszerep jutott a perben: szakértők, 



11

akiket az ügyvédek talán beidéznek, de inkább nem; külön-
böző bírósági tisztviselők; valamint, természetesen, a vád-
lottat letartóztató és a vita középpontjába kerülő, Wolf be-
cenévre hallgató nyomozó: William Oliver Layton-Fawkes.

Wolf mind a negyvenhat tárgyalási napon részt vett. 
A kijárat mellett ülve számtalan órát töltött azzal, hogy 
rideg arckifejezéssel bámulta a vádlottak padját. Izmos 
testalkatú, elgyötört arcú, kék szemű férfi volt, ránézésre a 
negyvenes évei elején járhatott. Samantha annak ellenére 
is vonzónak találta, hogy Wolf úgy festett, mint aki hóna-
pok óta nem aludt, és akinek az egész világ súlya nyomja a 
vállát – bár, az igazat megvallva, ez így is volt.

A „Hamvasztó Gyilkos”, ahogy a sajtó elnevezte, London 
történetének legtermékenyebb sorozatgyilkosává nőtte ki 
magát. Huszonhét nap alatt huszonhét áldozat, mindegyi-
kük tizennégy és tizenhat év közötti női prostituált, ami 
ráirányította a tájékozatlan tömegek figyelmét az utcasar-
kok kőkemény valóságára. Az áldozatok többsége még lán-
golt, amikor rátaláltak, a tettes begyógyszerezte, majd élve 
felgyújtotta őket, hogy így tüntessen el minden potenciális 
bizonyítékot. Majd a gyilkosságok váratlanul abbamarad-
tak, a rendőrség pedig még egy épkézláb gyanúsítottat sem 
tudott felmutatni. A Metropolitan Rendőrséget hevesen 
bírálták a nyomozás során, amiért képtelen eredményt 
produkálni az ártatlanul meggyilkolt lányok ügyében, de 
aztán, tizennyolc nappal az utolsó gyilkosság után, Wolf 
letartóztatott valakit.

A vádlottak padján Naguib Khalid ült, egy pakisztáni 
származású brit szunnita muzulmán, aki taxisofőrként 
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dolgozott a fővárosban. Egyedül élt, és korábban már be-
került a rendőrség látókörébe kisebb gyújtogatási vétségek 
kapcsán. Amikor a bíróság előtt bemutatták a bizonyíté-
kokat – három áldozat DNS-ét is megtalálták a taxi hátsó 
ülésén –, és Wolf megtette tanúvallomását, a vád szikla-
szilárdnak, az ügy pedig egyértelműnek tűnt. Hogy aztán 
minden darabokra hulljon.

Alibit igazoló tanúk bukkantak fel, meghazudtolva a 
nyomozó és csapata által gyűjtött térfigyelőkamera-fel vé-
teleket. Megvádolták a rendőrséget, hogy Khalidot bán-
talmazták és megfélemlítették az előzetes letartóztatás 
ideje alatt. Egymásnak ellentmondó szakértői vélemények 
azt sugallták, hogy az elszenesedett DNS nem tekinthető 
hiteles bizonyítéknak, majd – a védőügyvédek legnagyobb 
örömére – a Metropolitan Rendőrség etikai bizottsága 
előállt egy levéllel. Egy magát megnevezni nem kívánó 
kolléga, mindössze néhány nappal az utolsó gyilkosság 
előtt, levélben fejezte ki aggodalmát Wolf módszereivel és 
elmeállapotával kapcsolatban. Kifejtette, hogy a nyomozó 

„megszállottsága” és „makacs elkeseredettsége” aggasztó 
méreteket öltött, és javasolta azonnali áthelyezését.

A világ legnagyobb sztorija tovább dagadt. A rendőrsé-
get azzal vádolták, hogy bűnbakként kívánja felhasználni 
Khalidot saját kudarca elleplezésére. Mind a rendőrfőnök, 
mind a kiemelt bűncselekményekért felelős rendőrfőnök-
helyettes kénytelen volt benyújtani lemondását a napvi-
lágra került visszásságok miatt, miközben a bulvárlapokat 
elárasztották a kegyvesztetté vált nyomozó magánéleté-
nek botrányos részletei: állítólagos alkoholproblémái, 
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feltehetően erőszakos hajlamai, amelyek házassága össze-
omlásához vezettek. Egy ponton Khalid öntelt védőügy-
védjét rendre is kellett utasítani, amiért azt sugallta, hogy 
Wolfnak helyet kellene cserélnie védencével a vádlottak 
padján. Eközben Naguib Khalid zavartan figyelte a szeme 
előtt kibontakozó cirkuszt, egyszer sem látszott rajta elé-
gedettség, amiért démonból áldozattá mosdatják.

A per utolsó napja az előzetes várakozásoknak megfele-
lően alakult. A védelem és a vád is megtartotta záróbeszé-
dét, majd a bíró ellátta végső útmutatásával az esküdteket: 
röviden összefoglalta a még érvényesnek számító bizonyí-
tékokat, és tanácsokat adott a jogi útvesztőkre vonatko-
zóan. Az esküdtek ezután visszavonultak a tanúk padja 
mögötti, fantáziátlan módon faburkolattal és zöld bőrkár-
pittal díszített különterembe, hogy meghozzák döntésüket. 
A tizenkét esküdt több mint négy és fél órán keresztül vi-
tatkozott egy nagy faasztal körül ülve.

Samantha már hetekkel korábban eldöntötte, hogyan 
fog voksolni, ezért meglepte társai bizonytalansága. Azzal 
nyugtatta magát, hogy sosem hagyná, hogy a közvélemény 
befolyásolja, bár annak azért örült, hogy döntése nem táp-
lálja majd tovább azt a PR-máglyát, amelytől az üzlete, a 
megélhetése és a boldogsága függött. Ugyanazok az érvek 
hangzottak el újra meg újra. Valaki felhozta a nyomozó 
vallomásának egyik részletét, majd dühbe gurult, ami-
kor ezredszerre is emlékeztették rá, hogy azt nem veheti 
figyelembe.

Stanley szabályos időközönként szavazást rendelt el, 
amely után a teremszolgával üzenetet küldött a bírónak, 
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hogy továbbra sem sikerült egyhangú döntésre jutniuk. 
Minden egyes voksolással újabb esküdt tört meg a többség 
nyomása alatt, míg végül, percekkel az ötödik óra lejárta 
előtt, sikerült tíz-kettő arányú szavazattöbbséget elérni-
ük. Stanley kelletlenül átadta az erről szóló feljegyzést a 
teremszolgának, aki tíz perccel később visszatért, és be-
vezette az esküdteket a tárgyalóterembe.

Samantha úgy érezte, minden szempár rászegeződik, 
miközben elfoglalta helyét a vádlottak padja közelében. 
Magas sarkú cipőjének kopogása idegesítő visszhangot 
vert a lélegzet-visszafojtva várakozó emberekkel teli te-
remben. Szerencsére a tizenkét esküdt leülésével együtt 
járó csikorgás és csoszogás gyorsan elfeledtette vele ezt az 
apró kellemetlenséget.

Látta, hogy mindenki az arcát fürkészi, mert nincs 
türelmük várni még egy percet a hivatalos ítélet kihirde-
téséig, és élvezte a helyzetet. A parókában és köpenyben 
páváskodó „tanult” emberek, akik az egész per során le-
ereszkedő kedvességgel bántak velük, most egyszerre ki-
szolgáltatottan lesték a szavukat. Samantha kénytelen volt 
elfojtani vigyorát, úgy érezte magát, mint egy gyerek, aki 
nem árulhatja el a titkát.

– Kérem a vádlottat, hogy álljon fel – törte meg a csön-
det a teremszolga.

A vádlottak padján Naguib Khalid bizonytalanul felállt.
– Kérem az esküdtszék elnökét, hogy álljon fel.
Samantha sorának másik végén felállt Stanley.

– Sikerült egyhangú határozatot hozniuk?
– Nem. – Stanley hangja elcsuklott, így a válaszát alig 

lehetett hallani.
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Samantha a szemét forgatta, mialatt a férfi hangos krá-
kogással a torkát köszörülte.

– Nem – ismételte meg Stanley ezúttal majdhogynem 
kiabálva.

– Sikerült többségi határozatot hozniuk?
– Sikerült. – Stanley felszisszent, amiért elrontotta a 

szövegét. – Elnézést… Igen.
A teremszolga a bíróra nézett, aki bólintott, hogy elfo-

gadja a többségi határozatot.
– Az esküdtszék bűnösnek tartja a vádlottat, Naguib 

Khalidot huszonhét rendbeli gyilkosság vádjában?
Samantha azon kapta magát, hogy visszatartja a léleg-

zetét, noha ő már tudta a választ. Székek reccsentek, ahogy 
a rajtuk ülők a fülüket hegyezve közelebb hajoltak…

– Nem bűnös.
Samantha Khalidra pillantott, kíváncsi volt a reakció-

jára. A férfi a megkönnyebbüléstől remegve a kezébe te-
mette az arcát.

Ám ekkor felharsantak az első rémült kiáltások.
Wolf néhány ugrással a vádlottak padjánál termett, és 

az üveg válaszfal fölött átnyúlva kirántotta Khalidot, még 
mielőtt a biztonsági őrök odaértek volna. Khalid tompa 
puffanással ért földet, fájdalmas jajkiáltását azonban el-
nyomták a brutális ütlegek. Bordák reccsentek Wolf lába 
alatt, gyilkosan záporozó ökölcsapásaitól az ő kezén is fel-
szakadt a bőr.

Valahol megszólalt egy sziréna.
Wolfot az arcán érte az első ütés, érezte a vér ízét a 

szájában, ahogy nekitántorodott az esküdteknek, feldönt-
ve a hozzá legközelebb álló nőt. Mire összeszedte magát, 
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biztonsági őrök állták útját, nehogy még egyszer hozzáfér-
hessen a földön fekvő Khalidhoz.

Wolf ismét előrelendült, de erős kezek tartották vissza, 
és először térdre, majd fekvő helyzetbe kényszerítették. 
Kimerülten felsóhajtott, beszívta a verejték és a padló-
tisztító szagát, ám ekkor megpillantotta a földön, Khalid 
mellett az egyik őr elgurult botját.

Khalid halottnak tűnt, de Wolf biztosra akart menni.
Egy utolsó adrenalinlökettel kiszabadította magát, és a 

vérfoltos zakójában élettelenül heverő férfi mellett termett. 
Felkapta a botot, ujjai rákulcsolódtak a hideg fémre. A feje 
fölé emelte, de mielőtt lesújthatott volna vele, gyilkos erejű 
ütés érte hátulról. Wolf megszédült, és tehetetlenül figyel-
te, amint a vádlottak padját őrző biztonsági őr a következő 
ütéssel szétzúzza a csuklóját.

Alig húsz másodperc telt el a „nem bűnös” ítélet elhang-
zása óta, de amikor meghallotta a fém csattanását a pad-
lón, Wolf tudta, hogy vége. Csak azért imádkozott, nehogy 
Khalid túlélje.

Az emberek sikítozva rohantak a kijáratok felé, de a 
helyszínre érkező rendőrök visszatolták őket a terembe. 
Samantha kábultan ült a padlón, és a tőle alig néhány 
méterre lezajlott események hatása alatt bambán meredt 
maga elé. Végül valaki megfogta a karját, talpra segítet-
te, és sietve kikísérte a teremből. A nő kiabált valamit 
Samanthának, de a szavak nem jutottak el hozzá. A vijjogó 
szirénát is alig hallotta. Megcsúszott az előcsarnok padló-
ján, és ahogy elesett, oldalról egy térd ütközött a fejének. 
Fájdalmat nem érzett, de elterült a szicíliai márványból 
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készült fekete-fehér padlón. Zavartan bámulta a húsz mé-
ter magas, szobrokkal, festett üvegablakokkal és freskók-
kal díszített boltívet a feje fölött.

Miután a tömeg elviharzott, megmentője ismét felsegí-
tette, és elkísérte egészen a főbejáratig, majd visszarohant 
a tárgyalóterembe. A hatalmas faajtó tárva-nyitva állt, a 
felhős ég hívogatóan meredt rá odakintről. Az egyedül 
maradt Samantha kitámolygott az utcára.

A fotó akkor sem lehetett volna tökéletesebb, ha gondo-
san beállítják: a gyönyörű, vérfoltos esküdt a hófehér ruhá-
jában, amint sokkos állapotban áll a Bátorság, az Igazság 
és a tetőtől talpig nehéz köpenybe burkolózó, minden tet-
tünket feljegyző Angyal szobra alatt.

Samantha hátat fordított a kiéhezett újságírók falká-
jának és a vakító vakuvillanásoknak. A fényképezőgépek 
villódzása közepette megakadt a szeme a kőbe vésett fel-
iraton a feje fölött, amelyet négy kőoszlop tartott, mintha 
egy nem bírná el metaforikus súlyát:

Védelmezd a szegények gyermekeit,  
és büntesd meg a vétkeseket.

Elolvasta a szavakat, és egyszerre úgy érezte, kudarcot 
vallott: vajon őszintén ki meri jelenteni, hogy olyan meg-
ingathatatlan bizonyossággal hisz Khalid ártatlanságá-
ban, mint ahogy a nyomozó hitt a bűnösségében? Amikor 
tekintete ismét a földi bűnöket listázó csuklyás angyalra 
tévedt, Samantha tudta, hogy ő is felkerült arra a listára.

Ítéletet mondtak felette.



Négy évvel később…
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ELSŐ FEJEZET

2014. június 28., szombat

3:50

Wolf vaktában tapogatózva kereste a mobilját, amely min-
den egyes rezgéssel egyre távolabb kúszott tőle a laminált 
padlón. A sötétségből lassan alakot öltöttek új apartman-
jának idegen formái. Verejtéktől csatakos lepedője a bőré-
re tapadt, miközben lemászott a matracról, és felvette az 
idegesítően berregő telefont.

– Wolf – szólt bele. Örült, hogy legalább a saját nevét 
nem tévesztette el, miközben keze hasztalan kereste a fa-
lon a villanykapcsolót.

– Itt Simmons.
Wolf végre megtalálta a kapcsolót, és nagyot sóhaj-

tott, amikor az erőtlen, sárgás fény eszébe juttatta, hol is 
van. Nagy volt a kísértés, hogy ismét lekapcsolja. Az apró 
hálószoba összes berendezési tárgya egy padlóra dobott 
matracból és egy csupasz villanykörtéből állt. A szűkös 
lyukban fullasztó hőség uralkodott, a főbérlő ugyanis még 
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mindig nem tudta visszaszerezni az ablakkilincset az elő-
ző bérlőtől. Normál körülmények között Londonban ez 
nem okozott volna problémát, Wolf költözése azonban 
egybeesett az Angliában oly ritka hőhullámok egyikével, 
ami már majdnem két hete tartott.

– Ne örülj ennyire – mondta Simmons.
– Hány óra van? – ásította Wolf.
– Tíz perc múlva négy.
– Nem úgy volt, hogy ezen a hétvégén szabad vagyok?
– Már nem. Szükségem van rád egy gyilkossági ügyben. 

Találkozzunk a helyszínen.
– Az íróasztalod mellett? – kérdezte Wolf félig komo-

lyan, ugyanis évek óta nem fordult elő, hogy a főnöke el-
hagyta volna az irodáját.

– Nagyon vicces. Kivételesen megengedték, hogy oda-
menjek.

– Ennyire súlyos a dolog?
Simmons néhány másodpercig hallgatott, mielőtt vá-

laszolt volna:
– Elég súlyos. Van egy tollad?
Wolf beletúrt az ajtó mellett felhalmozott dobozok 

egyikébe, és kihalászott belőle egy golyóstollat, amivel ír-
hat a kézfejére.

– Igen. Mondjad.
A szeme sarkából villódzó fényeket vett észre a kony-

haszekrényen.
– 108-as lakás… – kezdte Simmons.
Wolf kiment a szegényesen felszerelt konyhafülkébe, és 

meglepetten bámult a kis ablakon beszűrődő, kéken lük-
tető fényre.
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– …Trinity Towers…
– Hibbard Road, Kentish Town? – szakította félbe Wolf, 

ahogy kinézett a szemközti háztömb előtt álló rendőr-
autókra, újságírókra és bámészkodókra.

– Ezt meg honnan a fenéből tudod?
– Nyomozó volnék, vagy mi a szösz?
– Vagy az első számú gyanúsítottunk. Itt várlak.
– Mindjárt ott vagyok. Csak előbb… – Wolf nem fejezte 

be a mondatot, mert Simmons letette.
A villódzó kék fények mellett észrevette a mosógép sár-

gán világító kijelzőjét, és eszébe jutott, hogy lefekvés előtt 
berakta a munkaruháját. A fal mellett sorakozó egyforma 
dobozokra pillantott.

– Ó, a francba…

Öt perccel később Wolf keresztülnyomakodott a ház előtt 
összegyűlt bámészkodók tömegén. Odalépett az egyik 
egyenruhás rendőrhöz, és felvillantotta az igazolványát. 
Arra számított, hogy azonnal átengedik a kordonon, ehe-
lyett a fiatal rendőr kikapta a kezéből az igazolványt, és 
alaposan megnézte, közben kétkedő pillantásokat vetett 
a bermudanadrágban és kifakult ’93 Bon Jovi: Keep the 
Faith Tour feliratú pólóban álldogáló, tagbaszakadt alakra.

– Layton-Fawkes őrmester? – kérdezte a rendőr gyanak-
vó hangon.

Wolf elhúzta a száját a neve hallatán.
– Fawkes nyomozó őrmester, igen.
– Mármint… Bírósági-Mészáros Fawkes?
– Williamnek ejtik… Szabad lesz? – Wolf a szemközti 

ház felé intett.
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A fiatal rendőr visszaadta Wolf igazolványát, és felemel-
te a kordon szalagját, hogy át tudjon bújni alatta.

– Mutassam az utat? – kérdezte.
Wolf lenézett a virágmintás sortjára, csupasz térdére és 

munkásbakancsára.
– Szerintem egyedül is elboldogulok.
A rendőr elvigyorodott.
– Negyedik emelet – mondta. – Legyen óvatos, elég ve-

szélyes környék.
Wolf ismét felsóhajtott, majd bement a fertőtlenítősza-

gú lépcsőházba, és megkereste a liftet. A második és az 
ötödik emelet gombja hiányzott, a vezérlőpanel többi ré-
szére pedig rászáradt valami barnás színű folyadék. Min-
den nyomozói rutinját latba vetve arra a következtetésre 
jutott, hogy ürülékkel, rozsdával vagy Coca-Colával lehet 
dolga, ezért megfogta a pólója alját, és Richie Sambora 
arcával nyomta meg a gombot.

Több száz ugyanilyen liftben fordult már meg éle-
te során, az önkormányzatok számtalan ehhez hasonló 
fémdobozt szereltek be az ország minden táján. Nem volt 
benne se padlóburkolat, se tükör, se a mennyezet síkjából 
kiemelkedő világítótest. Semmi olyan, amit a hátrányos 
helyzetű lakók tönkretehettek vagy ellophattak volna az 
életüket megkönnyítő berendezésből, ezért kénytelenek 
voltak azzal beérni, hogy festékszóróval trágárságokat fúj-
tak a falaira. Wolfnak nem sok ideje volt böngészni őket, 
ezért csak annyit tudott meg, hogy Johnny Ratcliff „hüje”, 
illetve „buzeráns”, mielőtt a negyediken kinyílt a felvonó 
ajtaja.
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Legalább tucatnyian álltak a néma folyosón. Többségük 
enyhén sokkos állapotban, ami rosszallással párosult, ami-
kor meglátták Wolf szerelését, csak egy ápolatlan külsejű, 
helyszínelőjelvényt viselő férfi biccentett elismerően, sőt 
még a hüvelykujját is felmutatta, amikor Wolf elment mel-
lette. Halvány, de ismerős szag csapta meg az orrát, ahogy 
a folyosó végén nyitva álló ajtó felé közeledett. A halál jel-
legzetes szaga. Akik ilyen helyen dolgoznak, hamar meg-
szokják az áporodott levegő, a szar, a húgy és a rothadó 
hús egyvelegének bűzét.

Wolf az ajtóhoz érve hirtelen hátralépett, mert léptek 
dobogása hallatszott bentről. Fiatal nő rontott ki a folyosó-
ra, térdre rogyott közvetlenül a férfi lába előtt, és elhányta 
magát. Wolf udvariasan várta a megfelelő pillanatot, ami-
kor megkérheti, hogy menjen odébb egy kicsit, de mielőtt 
megszólalhatott volna, ismét lépések közeledtek a lakásból. 
Ösztönösen még hátrébb lépett. Emily Baxter nyomozó 
őrmester jelent meg az ajtóban.

– Wolf! Jól láttam, hogy itt ólálkodsz – ordított ki a 
néma csöndben várakozó folyosóra. – Nem semmi ez az 
egész, mi?

Baxter a kettőjük közt öklendező nőre pillantott.
– Nem tudna valahol máshol okádni?
A nő szégyenlősen félremászott az útból. Baxter meg-

ragadta Wolf karját, és izgatottan bevonszolta a lakásba. 
A majdnem tíz évvel fiatalabb Baxter közel olyan magas 
volt, mint Wolf. Sötétbarna haja feketének tűnt a jelleg-
telen előszoba halvány fényében, szokás szerint sötét ár-
nyalatú sminkje pedig abnormálisan felnagyította barna 
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szemét. Elegáns nadrágkosztümöt és blúzt viselt. Vigyo-
rogva mérte végig Wolf ruházatát.

– Nekem nem szóltak, hogy farsang van.
Wolf nem harapott rá a csalira, mert tudta, hogy a nő 

hamarabb elveszti az érdeklődését, ha nem kap választ.
– Chambers meg fog pukkadni az irigységtől, amiért 

lemaradt erről – mondta kárörvendő mosollyal.
– Személy szerint én is inkább a karib-tengeri hajóká-

zást választanám egy hulla helyett – jegyezte meg Wolf 
unottan.

Baxter hatalmas szeme elkerekedett a meglepetéstől.
– Simmons nem mondta el?
– Mit nem mondott el?
Baxter keresztülkalauzolta a lakáson, amelyet tucatnyi, 

stratégiai fontosságú ponton elhelyezett zseblámpa fénye 
világított meg. A szag egyre erősebbé vált. Wolf a feje kö-
rül zümmögő legyek növekvő számából sejtette, hogy ha-
marosan megérkeznek a bűz forrásához.

A nagy belmagasságú lakásban nem voltak bútorok, és 
bár lényegesen tágasabbnak tűnt Wolf apartmanjánál, 
semmivel sem volt kellemesebb annál. A megsárgult fa-
lakon lyukak tátongtak, amelyekből poros szigetelésű, el-
aggott vezetékek lógtak a csupasz padlóra. A mosdót és a 
fürdőszobát valamikor az 1960-as években újíthatták fel 
utoljára.

– Mit nem mondott el? – kérdezte újra Wolf.
– Ez az ügy, Wolf – magyarázta Baxter elengedve a füle 

mellett a kérdést. – Ilyen csak egyszer adódik egy karrier 
során.
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Wolf eközben belesett a hálószobába, és azon tűnődött, 
vajon átverték-e, amikor olyan sokat kértek tőle azért a 
lyukért az út túloldalán. Továbbmentek a folyosón, és be-
léptek a nappaliba, Wolf pedig automatikusan a padlót 
kezdte fürkészni, hátha meglátja a tetemet a különböző 
felszerelések és a helyszínelők lábai között.

– Baxter!
A nő megtorpant, és türelmetlenül Wolf felé fordult.
– Mit nem mondott el nekem Simmons?
A Baxter mögött álló kisebb csoport ekkor oldalra lé-

pett a padlótól a mennyezetig érő ablak elől. Mielőtt a nő 
válaszolhatott volna, Wolf tekintete egy pontra szegező-
dött a fejük fölött: az egyetlen fényforrásra, amit nem a 
rendőrök hoztak magukkal, egy sötét színpadra irányított 
reflektorra…

A természetellenes pózba tekeredett, meztelen holttest 
mintha fél méter magasan lebegett volna az egyenetlen 
padló fölött, háttal a szobának, arccal a hatalmas ablak 
felé. Láthatatlan fonalak százai tartották a helyén, ame-
lyeket két, a mennyezetről lelógó, ipari fémkampóhoz erő-
sítettek.

Kellett néhány másodperc ahhoz, hogy Wolf észreve-
gye a szürreális jelenet legbizarrabb részletét is: a fehér 
törzshöz illesztett fekete lábat. Képtelen volt értelmezni, 
amit látott, ezért önkéntelenül beljebb lépett a szobába. 
Közelebb érve meglátta a jókora öltéseket, amelyekkel 
összevarrták a testrészeket, az átszúrt bőr sok helyen fel-
gyűrődött. Egy fekete férfiláb, egy fehér férfiláb; egy nagy 
férfikéz az egyik oldalon, egy napbarnított női a másikon; 
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kócos, szénfekete haj, amely eltakarja az arcot, alatta pedig 
egy fehér bőrű, szeplős, karcsú női torzó.

Baxter már újra ott volt mellette, láthatóan élvezte a 
Wolf arcára kiülő döbbenetet.

– Nem mondta el neked, hogy… egy holttest, hat áldo-
zat! – súgta vidáman a férfi fülébe.

Wolf tekintete a padlóra siklott. Épp a groteszk tetem 
vetette árnyékban állt, amelynek arányai így még riasz-
tóbbak voltak – a törzs és a hozzáfércelt végtagok talál-
kozási pontjainál az apró réseken átszűrődött a reflektor 
fénye.

– Mi a fenét keres odakint máris a sajtó? – hallotta Wolf 
a főnöke hangját. – Esküszöm, több a rés ezen a részlegen, 
mint a Titanicon. Ha megtudom, hogy valaki szivárogtat 
nekik, azonnal felfüggesztem!

Wolf elmosolyodott, tisztában volt vele, hogy Simmons 
csak eljátssza a zord főnök szerepét. Több mint egy év-
tizede ismerték egymást, és egészen a Khalid-incidensig 
Wolf a barátjának gondolta. Színlelt harciassága ellenére 
Simmons valójában intelligens, figyelmes és hozzáértő 
rendőrtiszt volt.

– Fawkes! – Simmons odatrappolt hozzá. Sokszor nehe-
zére esett, hogy a beosztottjait ne a becenevükön szólítsa. 
Majdnem egy fejjel alacsonyabb volt Wolfnál, az ötvenes 
éveit taposta, és tekintélyes főnökpocakot növesztett. – 
Nekem nem szóltak, hogy farsang van.

Wolf hallotta Baxter kuncogását. Úgy döntött, ugyanazt 
a taktikát alkalmazza, amit korábban, és elengedi a füle 
mellett a megjegyzést. Néhány másodpercnyi kínos hall-
gatás után Simmons Baxterhez fordult.
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– Hol van Adams? – kérdezte.
– Kicsoda?
– Adams. Az új gyakornokod.
– Edmunds?
– Igen. Edmunds.
– Honnan tudjam?
– Edmunds! – bődült el Simmons.
– Mostanában vele dolgozol? – kérdezte Wolf halkan. 

Képtelen volt leplezni az irigységét, ami mosolyt csalt 
Baxter ajkára.

– A bébiszittere vagyok – súgta a nő. – A vagyonvédel-
mi osztályról helyezték át, alig látott hullát. Lehet, hogy 
később még el is bőgi magát.

Vékony testalkatú, fiatal, mindössze huszonöt éves férfi 
verekedte át magát a tömegen feléjük, makulátlan megjele-
nését csak kócos szőke haja rontotta el. Kezében notesszel 
készségesen mosolygott a főfelügyelőre.

– Mire jutottak a helyszínelők? – kérdezte Simmons.
Edmunds gyorsan visszalapozott néhány oldalt a jegy-

zetfüzetében.
– Helen azt mondta, hogy eddig egyetlen csepp vért 

sem találtak a lakásban. Megerősítették, hogy mind a hat 
testrész különböző áldozattól származik, és feltehetően 
fémfűrésszel amputálták őket.

– Helen mondott esetleg valami olyat is, amit még nem 
tudunk? – vetette oda Simmons.

– Ami azt illeti, igen. A vér és a véredények összehúzó-
dásának hiánya az amputált sebek körül…

Simmons az égre emelte a tekintetét, majd látványosan 
megnézte az óráját.
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– …arra utal, hogy a testrészeket a halál beállta után tá-
volították el – fejezte be Edmunds büszkén.

– Ez igazán fantasztikus teljesítmény, Edmunds – mond-
ta Simmons gúnyosan, majd elordította magát: – Lemon-
daná valaki a fej nélküli férfira kiadott körözést? Köszö-
nöm!

Edmunds arcáról lehervadt a mosoly. Wolf elkapta 
Simmons tekintetét, és elvigyorodott. Annak idején újonc-
ként ők is megkapták a hasonló ledorongolásokat. Ez is 
része a kiképzésnek.

– Csak annyit akartam mondani, hogy a lábak és a karok 
gazdái is halottak. Többet majd akkor fogunk megtudni, 
amikor megvizsgálták a holttestet a laborban – motyogta 
zavartan Edmunds.

Wolf megpillantotta a hulla tükörképét a sötét ablak-
üvegen. Rájött, hogy szemből még nem is látta, ezért elin-
dult, hogy megkerülje.

– Neked mid van, Baxter? – kérdezte Simmons.
– Nem sok. Apró sérülések a záron, valószínűleg feltör-

ték. A szomszédok kihallgatása még tart, de egyelőre senki 
nem látott és nem hallott semmit. Ja, és az áramszolgálta-
tással nincs semmi baj, az összes izzót eltávolították, ki-
véve azt, amelyik az áldozat…ok fölött van, mintha valami 
műsorszám lenne.

– Fawkes, neked van valami ötleted? Fawkes?
Wolf a hulla barna bőrű arcát bámulta.
– Nem zavarunk?
– Nem. Elnézést. A hőség ellenére alig van szaga ennek 

az izének, ami azt jelenti, hogy a gyilkos vagy ma éjjel ölte 
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meg mind a hat áldozatot, ami elég valószínűtlennek tű-
nik, vagy lefagyasztotta a hullákat.

– Egyetértek. Ráállítunk valakit, hogy nézzen utána a 
közelmúltban történt betöréseknek a hűtőházakban, szu-
permarketekben, éttermekben és minden olyan helyen, 
ahol van ipari méretű fagyasztó – mondta Simmons.

– És kérdezzük meg a szomszédokat, hallott-e valaki fú-
rást mostanában – tette hozzá Wolf.

– A fúrás meglehetősen hétköznapi zaj – jegyezte meg 
Edmunds, de azonnal meg is bánta, amikor három dühös 
szempár fordult felé.

– Ha ez a gyilkos mesterműve, biztosan nem kockáztat-
ta meg, hogy leessen a mennyezetről, és csak egy kupac 
kéz meg láb fogadjon minket, mire ideérünk – folytatta 
Wolf. – Azokat a kampókat befúrta a fémgerendákba. Va-
lakinek hallania kellett.

Simmons bólintott.
– Baxter, állíts rá valakit!
– Főnök, idejönnél egy pillanatra? – szólt Wolf, miután 

Baxter és Edmunds elment. Eldobható gumikesztyűt hú-
zott a kezére, és felemelte az áldozat arcát eltakaró fekete 
hajtincseket. A férfi szeme nyitva volt, arckifejezése pedig 
kísértetiesen nyugodt ahhoz képest, hogy nyilvánvalóan 
erőszakos halállal halt meg. – Ismerős?

Simmons odament Wolfhoz, és leguggolt mellé, hogy 
jobban szemügyre vehesse a sötét arcot. Néhány másod-
perc múlva megvonta a vállát.

– Ez Khalid – jelentette ki Wolf.
– Lehetetlen.
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– Biztos?
Simmons ismét az élettelen arcra pillantott. Kétkedése 

szép lassan mélységes aggodalomnak adta át a helyét.
– Baxter! – kiáltotta. – Te és Adams…
– Edmunds.
– …azonnal elmentek a Belmarsh börtönbe. Mondd meg 

az igazgatónak, hogy vezessen egyenesen Naguib Kha lid-
hoz.

– Khalidhoz? – kérdezte Baxter döbbenten, és önkénte-
len pillantást vetett Wolfra.

– Igen, Khalidhoz. Amint élve látod, azonnal hívj fel. 
Indulás!

Wolf a szemközti épületre nézett. A legtöbb ablak sö-
tét maradt, de akadtak olyanok is, ahol a lakók izgatottan 
filmezték a mobiljukkal a lenti történéseket, hátha sikerül 
elcsípniük valami rettenetes részletet, amivel reggel elszó-
rakoztathatják a barátaikat. A jelek szerint nem láttak be a 
reflektorral megvilágított tetthelyre, máskülönben az első 
sorba szólt volna a jegyük.

Wolf látta a saját lakása ablakát is. A nagy sietségben 
égve hagyta az összes villanyt. Észrevett egy kartondobozt 
a kupac alján, rajta a „Nadrágok és ingek” felirattal.

– Aha!
Simmons visszament Wolfhoz, és megdörzsölte álmos 

szemét. Szótlanul álltak a fellógatott holttest két oldalán, 
és nézték, ahogy világosodni kezd az ég alja. A hátuk mö-
gött zajló beszélgetés ellenére is hallották a kinti madár-
csicsergést.

– A legfelkavaróbb dolog, amit eddig láttál? – tréfálko-
zott Simmons fáradtan.



– Szoros versenyben második – felelte Wolf anélkül, 
hogy levette volna a tekintetét az ég alján terjedő kék 
foltról.

– Második? Biztosan tudni akarom, mi az, ami ezt is 
übereli? – Simmons vonakodva vetett még egy pillantást 
a fellógatott testrészekre.

Wolf finoman megérintette a hulla kinyújtott jobb kar-
ját. Az áldozat tenyere sápadtnak tűnt a barna bőr és a 
tökéletesen manikűrözött lila körmök mellett. Több tucat 
hajszálvékony damil tartotta helyén a kinyújtott kart, és 
további tíz rögzítette a mutatóujj pozícióját.

Wolf körülnézett, hogy megbizonyosodjon róla, sen-
ki nem hallja őket, majd Simmonshoz hajolt, és a fülébe 
súgta:

– Az én ablakomra mutat.


